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« خواننده و ترانه سرای      »واالس رونی« نوازنده معروف آمریکایی و »آدام شلزینگر
بریتانیایی هر دو بر اثر ابتال به ویروس کرونا جان باختند. »واالس رونی« سابقه 
در  را  ترومپت  برجسته ساز  نوازنده  و  آهنگساز  دیوس«  »مایلس  با  همکاری 
کارنامه دارد و در کنسرت های فراوانی در کنار او نوازندگی کرد. او در  سال ۱۹۹۴ و برای 
»آدام  شد.  گرمی  معتبر  جایزه  کسب  به  موفق  مایلس«  »بزرگداشت  آلبوم 
« خواننده و ترانه سرای آمریکایی هم در طول دوران فعالیت هنری خود  شلزینگر
 ، موفق به کسب یک جایزه گرمی و سه جایزه امی شده بود و نامزدی جوایز اسکار

تونی و گلدن گلوب را نیز در کارنامه داشت. 

لزوم کرونا و  گسترش ویروس  رولینگ، نویسنده هری پاتر به دنبال    جی کی 
ح همخوانی مجموعه داستان های هری پاتر در خانه   در خانه ماندن خانواده ها طر
ح  به نام هری پاتر در خانه با همکاری پنج ناشر آمریکایی اجرا  را راه اندازی کرد. این طر
می شود و عالوه بر کتاب، پازل ها، فیلم ها، آزمون ها و مقاالت مرتبط با داستان های 
ح جی کی رولینگ از طریق  هری پاتر را نیز در بر می گیرد. در طول اجرای این طر
با عالقه مندانش  را می خواند و  از داستان هری پاتر  فضای مجازی بخش هایی 

گفت وگو  می کند.

      عبدالوهاب شهیدی، هنرمند پیشکسوت موسیقی سنتی ایران، با انتشار پیام 
تبریک به مردم ایران به همراه بخشی از اجرای خود، به پویش جمعی از هنرمندان 
با عنوان مشاهنر پیوست. او در این پیام  سال نو را به مردم و هنرمندان تبریک 
گفت و اظهار امیدواری کرد که  سال خوبی در پیش داشته باشند و ناراحتی ناشی از 

ویروس کرونا به  زودی از بین برود.

، سینما و تلویزیون: »زمانی که به  ، بازیگر کهنه کار و نامی تئاتر  محمدعلی کشاورز
ما می گویند در خانه بمانیم، از در خانه ماندن گله می کنیم و زمانی که مدام برای 
تأمین معاش و نیازهای زندگی سِر کار می رویم، از سِر کار رفتن گالیه داریم! و آنکه 
هیچ فرصتی برای استراحت نداریم. حال زمان مناسبی است تا به اصل و ذات مهم 
فرهنگ و هویت ایرانی یعنی همدلی، همراهی، اتحاد و برادری برگردیم. مهم ترین و 
اصلی ترین مسیر برای حمایت از کادر درمان توجه به اصلی ترین توصیه آنها یعنی 

در خانه ماندن برای قطع زنجیره شیوع کروناست.«

 بابک کریمی، بازیگر سینما و تلویزیون: »این ایده  را داشتم که مثال جایی را پیدا 
کنیم تا هرشب اجرای زنده تئاتر )به صورت مجازی( داشته باشیم ولی واقعیت 
این است که ماهیت تئاتر وابسته به حضور تماشاچی است و نمی شود در یک 
اثر  کار  در  خیلی  تماشاگر  حضور  چون  کنیم،  بازی  خودمان  برای  خالی  سالن 
می گذارد، به همین دلیل از این ایده صرف نظر کردم. ماهیت تئاتر نه تنها به حضور 
که تصمیم می گیرد در هر  این تماشاچی است  تماشاچی وابسته است، بلکه 
لحظه کدام بازیگر را و کدام گوشه از صحنه را نگاه کند، درحالی  که وقتی نمایشی را 
فیلمبرداری می کنید و بعد مجبورید آن را تدوین هم بکنید، این کارگردان است که 
 تصمیم می گیرد تماشاگر چه چیزی را نگاه کند و این تبدیل به سینما می شود

».  نه تئاتر

 لی لی گلستان،  مدیر گالری »گلستان«: »میزان استقبال از فراخوان مسابقه 
نقاشی »قرنطینه« برای کودکان زیر ۱۰ سال عجیب و باال بوده و در عرض دو روز 
حدود ۲۲۰ ایمیل به دستم رسیده است. امکان ارسال اثر برای این مسابقه  که 
برای کودکان زیر ۱۰ سال و با موضوع قرنطینه طراحی شده، تا ۲۰ اردیبهشت ماه 
فراهم است. این بچه ها تخیل فوق العاده ای دارند و تاکنون آثار بسیار خوب و 
فکر  و  نداشتم  را  استقبال  این  انتظار  اصال  من  است.  شده  فرستاده  عجیبی 
می کردم خودم می توانم داوری آثار را انجام بدهم، اما با توجه به شرایط پیش آمده، 
آثار  داوری  در  که  کنم  خواهش  خوب  نقاشان  از  نفر  چند  از  دارم   تصمیم 

کمک کنند.«

  کوروش تهامی، بازیگر سینما و تلویزیون: »ما آدم هایی را داریم که مجبورند به 
خاطر تأمین معاش شان از خانه بیرون بروند ولی بسیاری دیگر از افراد، این شرایط 
را ندارند و به دلیل اشتغال بیرون نمی روند. به رغم اینکه این همه تالش کردیم که 
به مردم بگوییم که در خانه بمانیم و سفر نرویم و این خطری که به جان می خرید، 
هم برای خودتان و هم برای اقوام و عزیزانی که در زندگی تان مهم هستند، هزینه 
دارد اما متأسفانه در اخبار شنیدیم که حدود هشت میلیون، تعداد آدم هایی بود 
که در این ایام سفر رفتند و نزدیک سه تا چهار هزار نفر این آدم ها درگیر این بیماری 

بوده اند و امروز چقدر از این آدم ها ناقل این بیماری هستند؟«

 اکران »تاپ گان: ماوریک« که ادامه ای بر فیلم کالسیک تام کروز در  سال ۱۹۸۶ است 
و خیلی ها سال ها منتظر ساخته شدنش بودند، به دلیل شرایط کرونایی تا اواخر 
 سال یعنی ماه دسامبر به تأخیر افتاد. این فیلم که قرار بود تابستان راهی سینماها 
شود، اکنون بیست وسوم دسامبر ۲۰۲۰ یعنی در آخرین روزهای  سال نمایش داده 
خواهد شد. کمپانی پارامونت همچنین نمایش فیلم دوم »یک جای خیلی ساکت« 

را به تعویق انداخته و آن را چهارم سپتامبر ۲۰۲۰ راهی سینماها می کند.

میالدی  اول  سال  دوماه  فروش  کرونا،  ویروس  گسترده  شیوع  دنبال  به   
فیلم های سینمایی در منطقه آسیا- اقیانوسیه کاهش چشمگیر ۸۵ درصدی را 
نسبت به  سال گذشته تجربه کرده است. تعطیلی سالن های سینما، اکراه مردم 
برای رفتن به مکان های عمومی و نصف شدن اکران های جدید از عمده دالیل این 
ج از آمریکای  سراشیبی سقوط است. قاره آسیا، خانه ۵ بازار برتر از ۱۰ بازار بزرگ خار
شمالی است. براساس آمار »انجمن سینمایی آمریکا« سه کشور چین، ژاپن و 
کره جنوبی بزرگ ترین بازارهای بین المللی سینما در  سال ۲۰۱۹ بوده اند. در این 

رده بندی هند مقام ششم و استرالیا رتبه دهم را در اختیار دارد.

   استودیو فیلمسازی »تویی« واقع در شهر توکیو بعد از مثبت اعالم شدن تست 
کرونای یکی از بازیگران شاغل در آن با نام رئو کومیا تا اطالع ثانوی اعالم تعطیلی کرد. 
چند روز پیش تست کرونای رئو کومیا ستاره ۱۷ساله تلویزیون ژاپن که این روزها 
درحال بازی در یک سریال برای استودیو »تویی« بود، مثبت اعالم شد. این سریال 

از روز ۸ مارس روی آنتن رفته و اپیزودهای آن درحال ساخته شدن است.

روی خط سینما 

این روزها به دلیل گسترش 
ویروس کرونا در آمریکا امکان 

هرگونه فیلمبرداری ناممکن 
است، اما نیکول کیدمن برای 
نقش جدیدش قرارداد بسته 

است تا بعد از کرونا جلوی 
دوربین برود. او برای بازی در 
اقتباس تلویزیونی آمازون از 

رمان جدید »چیزهای زیبا« 
نوشته  »جنل براون« با  این 

شبکه قرارداد امضا کرده است. 
کیدمن هم البته طبق قرارداد 

یکی از تهیه کنندگان این سریال 
خواهد بود و در عین حال 

به زودی در سریال دیگری به نام 
 HBO  درماندگی« برای شبکه«

بازی خواهد کرد. پخش این 
سریال به اواخر  سال جاری 

میالدی موکول شده است. »نه 
غریبه  کامل« دیگر پروژه  

کیدمن برای شبکه  هولو است 
که از رمان »لیان موریارتی« 

اقتباس شده است.

 نقش های جدید
  نیکول کیدمن

 در روزهای قرنطینه

گروه تئاتر »پل« در این روزهای 
قرنطینه خانگی و کرونایی از 

طریق اینستاگرام برای کودکان 
نمایش هایی عروسکی 

اجرامی کنند. احسان 
سامانی منش، سرپرست این 

گروه می گوید: »نمایش 
عروسکی ما هر بار یک قصه 

دارد که من و آرش 
صادقیان حقیقی به عنوان دو 

عضو اصلی گروه آن را اجرا و 
روایت می کنیم، اما به فراخور 

قصه، اگر نیاز باشد نوازنده 
کمانچه و عروسک گردان های 

دیگری را اضافه می کنیم. 
معتقدم اگر در این شرایط هر 

کاری که فکر می کنیم می تواند 
حال دیگران را خوب کند، انجام 
بدهیم، این کار باعث می شود 

مفید باشیم و حال خودمان 
هم در ایام تعطیالت ضروری 

فعالیت های هنری، خوب 
باشد. معتقدم وظیفه هر کسی 

در این شرایط، کمک به 
بهترشدن حال هم وطنانش 

است؛ این کمک می تواند اجرای 
نمایشی اینستاگرامی و ساده 

برای کودکان و حتی بزرگ ترهایی 
باشد که االن بیش از یک ماه 

است در خانه نشسته اند.«

 نمایش عروسکی
 در اینستاگرام 

 با اینکه سیروس مقدم از ناتمام ماندن پایتخت گفته و وعده پایانی بهتر را در 
، بعد از محدودیت های کرونایی، داده اما برگ برنده نوروزی تلویزیون  فرصتی دیگر
انتقاداتی بی شمار را حتی در بین چهره ها و خبرگزاری های نزدیک به صداوسیما 
را  رسمی  انتقادات  این  کلید  تعطیالت  میانی  روزهای  در  است.  شده  موجب 
خبرآنالین زد که پیشتر به  عنوان حامی تمام قد سریال و سازندگانش عمل می کرد؛ 
اما در مورد پایتخت ۶ عقیده دارد که »در فصل ششم پایتخت کمبود یک سری 
را تا حدودی رنجیده خاطر می کند؛ عناصری مانند یکنواختی  عناصر تماشاگران 
به  بی احترامی  ترویج  و  شخصیت ها  تکراری شدن  لوکیشن،  تغییرنکردن  قصه، 

بزرگ ترها«.
جشنواره  در  را  تعارض  فیلم  امسال  که  سینما،  کارگردان  لطفی،  محمدرضا 
داشت نیز می گوید »اینکه پایتخت ۶ بهترین سریال تلویزیون در ایام نوروز بوده، 
نشان دهنده عمق فاجعه در تلویزیون است. سریالی که با هر تالشی نمی توان روند 
قصه اش را حتی در دو سطر تعریف کرد  )یعنی داستانی ندارد(. آیا این چیزی به جز 

فاجعه است؟«

 یکی از پررنگ ترین حواشی پایتخت در میانه های تعطیالت و با اعتراض شدید 
با  که  روندی  داد.  خ  ر صداوسیما  سانسور  به  سریال  سازنده  تیم  تمامی  تقریبا 
هم  را  سانسورشده  نسخه  »حتی  نوشت  که  شد  آغاز  تنابنده  محسن  اعتراض 
سانسور می کنن!« و بعد هم احمد مهرانفر با انتشار یک صفحه کامل از سناریو که 
کامال حذف شده بود و آرش عباسی با انتقاد و اعتراض به روند سانسور این ماجرا 
را ادامه دادند. در ادامه سیروس مقدم با اشاره به اینکه »هر سریالی برای اینکه به 
سالمت روی آنتن برود، ممکن است دچار مالحظاتی شود و ما اعتراض مان نه 
ح و تعدیل سریال که به سانسور بی توافق بخش هایی بود که پیشتر روی  به جر
پخش آنها توافق شده بود« سعی کرد فضا را تلطیف کند، اما بسیاری از کارشناسان 
توجیه  به عنوان  را  سانسور  به  پایتختی ها  اعتراض  معمولی  مخاطبان  حتی  و 
، در این مورد عقیده  ضعف های سریال ارزیابی کردند. رضا اورنگ، منتقد و سینماگر
دارد که »مد شده سریال های ضعیف سریع پیراهن سانسور را بر سر چوب کرده 
و آن را چرخانده و به این بهانه خود را تطهیر کنند. اما در مورد کسانی که سال ها با 
تلویزیون کار کرده و روال کار را می دانند، این بهانه پذیرفته نیست؛ در مورد پایتخت 
با ۱۰ سال سابقه تولید هم اصال. به خصوص دیده ایم که در سری های موفق و کم 
انتقاد هیچ گاه اعتراض به سانسور دیده نشده؛ اما حاال در این سری که از »الف« تا 

»ی« آن ایراد دارد، فریاد سانسور سر داده اند.«

انتقاد دیگری که این روزها به کرات شاهد بوده ایم، این است که شخصیت های 
، بی ادب و دروغگو شده اند و  پایتخت ۶ نسبت به قسمت های قبل پرخاشگر
این  درباره  مقدم  سیروس  ندارند.  قبل  سری های  سالم  خانواده  آن  با  نسبتی 
انتقادات می گوید که »سریال ما آینه تمام نمای جامعه است و آنچه در پایتخت 
دیده  مردم  و  مجازی  فضای  در  که  نیست  ناهنجاری هایی  یک هزارم  می بینیم 
می شود. ویژگی پایتخت اما این است که در پایان خانواده بر همه چالش ها و 
لغزش های اقتصادی و اجتماعی و اخالقی و فرهنگی فایق آمده و بر بحران غلبه 
می کند.« این همان باوری است که مجید توکلی، روزنامه نگار و فیلمساز را به دفاع از 
پایتخت وامی دارد. به عقیده توکلی »اینکه شخصیت های پایتخت کمی پرخاشگرتر 
از قبل شده اند و بیشتر دروغ می گویند به این دلیل است که آن کاراکترها هم در کنار 
ما رشد کرده اند و نمی توان توقع داشت که نقی و هما و ارسطو و بهتاش و... همان 

آدم های ۹  سال پیش باشند. آنها ۹ سال در کنار ما بوده اند و حاال دیگر تصویر خود 
خود ما هستند.« 

، منتقد سینما، نیز می گوید که »آدم های پایتخت اتفاقا نماینده ای  سلمان فاخر
راستین برای معرفی کشور ما هستند. نقی و ارسطو نماد اکثریت و عامه مردم 
هستند که دروغ می گویند، ریا می کنند، از دیگران استفاده ابزاری می کنند، کتاب 

نمی خوانند، فکر نمی کنند و دچار رفتارهای هیجانی هستند؛ بقیه نیز همچنین.«
اما  منتقدان،  انجمن  مرکزی  شورای  عضو  و  باسابقه  منتقد  گودرزي،  جعفر 
را  بی اخالقی ها  همه  پایتخت  که  است  این  »مشکل  است:  توجیه  این  مخالف 
ح می کند بدون اینکه بگوید چه کسی مسبب اینهاست و این شخصیت ها   مطر
تحت  تأثیر چه اتفاق یا محیطی به اینجا رسیده اند؛ درواقع مشخص نشده دلیل 

فروپاشی اخالقی این کاراکترها چیست.«

 شمار زیادی از مخاطبان سریال بر این عقیده اند که مهم ترین دلیل ضعف 
پایتخت ۶ نبود خشایار الوند است. این عده می گویند که نویسنده جدید سریال 
نتوانسته جای خالی الوند را پر کند و سر تنابنده هم بیش از کلیت سناریوی سریال 
به پرورش شخصیت نقی گرم بوده است. یکی از افرادی که ضعف های سناریو را 
در افت کلی پایتخت تأثیرگذار می داند، محمدرضا لطفی، کارگردان سینماست که 
می گوید »ضعف پایتخت ضعف فیلمنامه یا داستان نیست بلکه اصال و اساسا این 

سریال داستان ندارد«. 
موافق  موجود  انتقادات  با  اما  پایتخت،  اول  سری  بازیگر   ، حسن پور سمیرا 
نیست. او در صفحه شخصی اش نوشته که »مهم ترین نکته پایتخت این است که 
چه آن را دوست داشته باشیم و چه نه، از آن نمی توان چشم پوشید. و ]وقتی سریال 
پخش نمی شود[ من به  عنوان عضوی از پایتخت دلم برای آن تنگ می شود و دلم 
می خواهد با قصه ها و غصه های این خانواده معمولی که همچون مخاطبان سریال 
قسمت به قسمت بزرگ شده و تغییر کرده اند، به عالمی بروم که یک دنیا زندگی در 

آن جریان دارد.«

کرونایی  شرایط  اینکه  درباره  مقدم  سیروس  گفته های  به رغم  و  حال  این  با 
نگذاشته تا فینال سریال آن گونه که مد نظر سازندگان بوده گرفته شود، ماجراهای 
ارزیابی  و   ۶ پایتخت  پرونده  بستن  برای  که  دارد  این  از  حکایت  پایتخت  پیرامون 
منصفانه آن باید تا پایان محدودیت های کرونایی صبر کرد. چه بسا در فینال اصلی کار 
یک بار دیگر ورق به سود پایتخت برگردد؛ مثل سری پنجم که در آن نیز اتفاق اصلی در 
پایتخت  کرد. حاال دوستداران  راضی  را  افتاد و مخاطبان  پایانی  سه، چهار قسمت 
خ ندهد، باز  امیدوارند این اتفاق یک بار دیگر تکرار شود. اما حتی اگر این اتفاق هم ر
از هم اکنون منتظر سری های بعدی  نمی توان کتمان کرد که هواداران این سریال 
هستند؛ حتی اگر سیروس مقدم گفته باشد تصمیمی برای ادامه سریال گرفته نشده 
)مثل تمام قسمت های قبل(. اما دوستداران پایتخت به این واقعیت دلخوشند که 
بعید است تلویزیون چنین برند باارزشی را )که تخمین زده شده در سری ششم خود، 
گهی روانه بخش بازرگانی تلویزیون می کند( به این  در هر روز بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان آ
راحتی از دست بدهد. موضوعی که انتقاد جبار آذین، منتقد رسانه های نزدیک به 
صداوسیما، را هم موجب شده: »پایتختی ها سال هاست که گاو شیرده خود را جسته 
و هر از چندی از آن میل می کنند. سریالی که اگر چه مدت هاست تازگی و جذابیتش را از 
دست داده، اما ظاهرا به مدد پول اسپانسر و سلیقه نازل مدیران قرار است تا شصت 

فصل دیگر به آقایان شیر دهد«.

برگبرندهنوروزیتلویزیونوفرازونشیبهایش

 ]شهروند[ تبلیغات پردامنه ای که رسانه ها و شبکه های مختلف صداوسیما بر روی سریال پایتخت 6 پیش از موسم تعطیالت نوروزی به انجام می رساندند، حکایت از این داشت که رسانه 
ملی به سریال پایتخت 6 به  عنوان برگ برنده اش در جلب و جذب مخاطب نگاه می کند. تنها سریال ادامه دار تلویزیون که به سری ششم رسیده و در پنج دوره قبل نیز  وظیفه ذاتی اش را به 
انجام رسانده و خود را به عنوان پرتماشاگرترین برنامه )و نه فقط سریال( تلویزیون به تثبیت رسانده بود. به این دلیل هم بود که سازندگان سریال حتی با وجود تمام دستورات بهداشتی و 
پزشکی در روزهای کرونایی نیز تمام تالش شان را کردند تا سریال را به آنتن برسانند؛ تالشی که با وجود ادعای سیروس مقدم مبنی بر اینکه »تمام تمهیدات بهداشتی و پزشکی به کار برده 

شد« انتقادات زیادی را به وجود آورد. 
با تمام تالش های محسوس و نامحسوس گروه اما در مورد پایتخت 6 حداقل تاکنون )که به قسمت های پایانی رسیده ایم( آن اجماع عمومی در مورد »بهترین بودن« سریال ایجاد نشده و 
با اینکه رنجبران، مدیر روابط عمومی سیما، از آمار باالی 90 درصدی محبوبیت این سریال خبر می دهد، اما انتقادات زیادی نیز در مورد پایتخت 6 وجود دارد که به رغم حمایت های چهره هایی 
چون دکتر عماد افروغ، احسان علیخانی، محمدحسین مهدویان و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، سیروس مقدم را به پاسخگویی کشانده که از مردم خواسته »در قضاوت در مورد 
پایتخت عجله نکنند«. البته در نقطه مقابل هواداران سریال نیز بر این باورند که اگر هم پایتخت نتوانسته انتظارات را برآورده کند، این نارضایتی در مقایسه با سری های قبلی خود پایتخت 

است، نه در قیاس با دیگر سریال های نوروزی و ساخته سیروس مقدم همچنان در مقایسه با رقبایش اثری یکه و یگانه جلوه می کند.

 دیالوگ

 آیا پایتخت ۶ توانسته رضایت مخاطبان را به دست آورد؟

منهای سینما


